Jaarverslag MR Aloysiusschool 2017-2018
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de
Aloysiusschool voor het schooljaar 2017-2018. In dit jaarverslag beschrijft de MR in
hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet medezeggenschap op scholen
(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap; op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van
de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het
onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school
en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke
gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval
van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming bekent dat de MR en de directie
het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal
zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling MR
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR de volgende samenstelling:
-

Christine Kaandorp, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
Sonja Voorham, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
Jacqueline Mulder, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
Barbara Scholtes, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de ouders
Claudia van Berkel, secretaris van de MR en afgevaardigde namens de ouders

Naast de formele leden van de MR schuift twee keer per schooljaar de directeur of een
afgevaardigde van het bestuur aan. De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder
beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden.
Bijeenkomsten
In het schooljaar 2017-2018 is de MR 5 keer bijeengekomen, te weten op:
-

3 oktober 2017
9 november 2017
18 januari 2018
8 maart 2018
7 juni 2018

Onderwerpen 2017-2018
Tijdens de MR-vergaderingen zijn dit schooljaar diverse onderwerpen besproken. Hierbij een
overzicht van de belangrijkste onderwerpen.
- Het reglement van de MR met daarin onder andere de activiteiten en bevoegdheden
van de MR met onder meer advies- en instemmingsrecht is door de MR doorgenomen.
- De MR heeft een MR training van twee avonden gevolgd in gezamenlijkheid met de MR
van de st. Jozefschoof uit Schipluiden. Deze training is gegeven door de CNV Academie.
- Drie protocollen zijn dit schooljaar langs de MR gekomen, te weten het gedragsprotocol
ouders, het protocol cyberpesten en een handleiding bij echtscheiding. Hierbij is door
de MR kritisch meegekeken en is instemming verleend.
- In het schooljaar is een interessepeiling gehouden onder de ouders voor een mogelijke
invoering van een continurooster. De MR heeft kritisch meegekeken met dit proces.
- De communicatie vanuit school naar de ouders en de mogelijke verbeteringen op dit
vlak is een aantal keer aan de orde geweest in de MR-vergaderingen.
- Vanuit de MR is kritisch meegekeken naar het gevoerde beleid betreffende de
groepsgrootte van enkele klassen. Dit ging met name over de groepen 3 en 4. Door het
bestuur is halverwege het schooljaar extra ondersteuning in bepaalde groepen
ingeregeld waardoor de school kon blijven groeien, maar met oog voor kwalitatief
goed onderwijs.
- De meerjarenbegroting is door de directie ter inzage gedeeld met de MR. Deze is door
de MR behandeld.
-

Het formatieoverzicht voor het schooljaar 2018-2019 is aan het einde van het
schooljaar 2017-2018 ter informatie met de MR gedeeld.

Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar het beleid van de school,
alles wat ons wordt voorgelegd en zaken die op en rond de school spelen. Heeft u
onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te
spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR is altijd bereikbaar via de MR
contact button op de website van de school.

